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Plats:
Datum:
Närvarande:
Förhinder:
Adjungerade:

Kansliet, Idrottens Hus
2013-06-25

§§ 159-172
Tid:

8.30-12.30

Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Yvonne Sollenberg, Thomas Nilsson, Jonny
Svensson, Monica Westin, Jochen Römling, Andreas Larsson §§ 163-171
Mattias Emanuelsson, Erik Hellners
Alexandra di Zazzo, Siv Karlsson, Linus Axelsson

§ 159 Mötets öppnande
a) Ordföranden Lena Arvidsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Jonny Svensson
gick in som tjänstgörande suppleant för Andreas Larsson under §§ 159-162 och Jochen
Römling gick in för Mattias Emanuelsson.
b) Till sekreterare utsågs Alexandra di Zazzo och till justeringsman Thomas Nilsson.
c) Föredragningslistan godkändes.
§ 160 .org-adresser
De .org-adresser som används för e-post inom DSF organisation har fungerat dåligt den sista
tiden. Diskuterades om vi ska flytta över dessa adresser till .se. Uppdrogs åt Linus Axelsson att
kolla upp vad som är problemet samt att undersöka möjligheten att byta till .se på sikt.
§ 161 Förbundsmöte
a) Jonny Svensson redogjorde för olika offerter som kommit in angående FM 2014. Ett av
alternativen är Scandic Skogshöjd i Södertälje. Uppdrogs åt kansliet att titta på dessa lokaler
samt andra möjliga hotell runt om Stockholm.
b) Beslutades att FM 2015 ska hållas helgen 11-12 april.
§ 162 Inköp webb-utrustning
Mejlbeslut togs 130620 om komplettering av webb-TV-utrustning enligt underlag från VO
Info/PR.
§ 163 Förtydligande angående representation på internationella tävlingar; dnr 150-13
I enlighet med beslut FS-protokoll 3-2013, § 62 dnr 150-13 gällande 13 år som åldersgräns
för internationell mästerskapsrepresentation, vill styrelsen förtydliga att det är en stark
rekommendation att samma åldersgräns gäller för föreningar när man anmäler dansare till
internationella tävlingar. Det betyder att förbundet anser att föreningar inte ska skicka
tävlande på internationella tävlingar innan det år den yngste i paret/trion fyller 13 år.
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§ 164 West Coast Swing
a) Prio 1 och 2 är att ansöka om medlemskap i det internationella förbundet samt att utbilda
domare. Ett första steg är att utbilda de BRR-domare som vill på domarseminariet i januari
2014 så att de kan döma WCS R-tävlingar. Uppdrogs åt Andreas Larsson och Jochen Römling
att utforma minimikrav för att få bli R-domare inom WCS.
b) DK Swing har ansökt om att få arrangera en utbildning inom WCS.
FS beslutade att sanktionera utbildningen samt att inte ta ut någon sanktionsavgift denna
gång. DSF önskar dock få en utvärdering från både arrangören och deltagarna.
FS beslutade också att möjlighet finns att ansöka om Idrottslyftspengar för denna utbildning,
dock max 500 kr/deltagare.
§ 165 Medlemsregistret (databasen)
Diskuterades möjligheten att använda t ex Excel eller annan lämplig enkel lösning för
redovisning av föreningarnas inlämnade handlingar m m istället för den databas som används
idag. VO Juridik tillfrågas om vad de har för behov.
§ 166 Kommunikation Swingweb/IdrottOnline
Framfördes önskemål på Förbundsmötet om bättre information om pågående åtgärder inom
Swingweb. Uppdrogs åt Thomas Nilsson att bestämma hur informationen ska presenteras.
Förslag till andra förbättringsbehov tas fram av kansliet, bl a hanteringen av föreningarnas
årsredovisningar.
§ 167 Distriktsröster
Förbundsmötet röstade nej till DSF:s proposition om att distrikten (SDF) skulle få 1 egen röst
på FM istället för att som nu överta rösterna från de föreningar som inte ämnar delta på FM.
DSF vill öka demokratin. Synpunkter och reflektioner ska inhämtas från distrikten.
§ 168 Barn- och ungdomslivsanalysen
Beslutades att Beredningsgruppen läser igenom dokumentet och skickar ev kommentarer till
Thomas Claesson, som skickar in DSF:s svar till RF.
§ 169 Ordförande VO BRR
Monica Westin framförde att den nuvarande ordföranden för VO BRR Mikael Moilanen avgår
per den 30/6 och att Thomas Nilsson tillträder den 1/7 såsom tillförordnad.
§ 170 VO Elit
Lena Arvidsson rapporterade att rocklägret är inställt då det är för få par anmälda. Istället
skulle Lena vilja ha ett nordiskt läger.
För Tiodansen har Erik Hellners en aktivitet att samordna träning av elitparen och kommer
att prata med Johanna, Jonathan och Oksana.
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§ 171 Nästa möte
- 15-18 aug Stuttgart
- 16 sep (Skype)
- 12-13 okt Stockholm FS-VO
-12 nov (Skype)
- 16 dec (Skype)
§ 172 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Alexandra di Zazzo

Lena Arvidsson

Thomas Nilsson
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